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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקרא תשע"ה

פרשת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  בשבת   

ספר  את  בתורה  לקרוא  פותחים  אנו  ויקרא, 

שבכתב  מתורה  השלישי  הספר  שהוא  ויקרא, 

המתחלקת לחמשה ספרים, כפי שנהגו חכמינו 

ז"ל לכנותם בגמרא )מגילה טו., נדרים כב:, סנהדרין 

בשם:  ונקראים  תורה",  חומשי  "חמשה  מד.(: 

בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

פנחס  )פרשת  מהימנא  ברעיא  הקדוש  בזוהר 

רטז:( מבאר בזה מה שדרשו בגמרא )מנחות כט:( 

"אלה תולדות השמים  על הכתוב )בראשית ב-ד(: 

הזה  העולם  כי  בראם,  בה'   - בהבראם"  והארץ 

חומשי  חמשה  על  בזה  הכוונה  ה',  באות  נברא 

וזהו  העולם.  את  הקב"ה  ברא  שבהם  תורה 

השישי.  "יום  א-לא(:  )בראשית  רש"י  שפירש 

לומר  בראשית,  מעשה  בגמר  בשישי  ה'  הוסיף 

ישראל  עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם  שהתנה 

חמשה חומשי תורה".

 ה' אעמתם א ר במעשה בראשתת
כנגד חמשה ח משת ת רה

חכמינו  לנו  שגילו  מה  לדעת  ראוי  והנה 

תורה  חומשי  חמשה  כי  ג-ה(,  )ב"ר  במדרש  ז"ל 

כנגד  מכוונים  העולם,  את  הקב"ה  ברא  שבהם 

ה' פעמים אור שנזכרו ביום הראשון של מעשה 

בראשית )בראשית א-ג(: "ויאמר אלקים יהי 'אור' 

ויהי 'אור', וירא אלקים את ה'אור' כי טוב, ויבדל 

אלקים  ויקרא  החושך,  ובין  ה'אור'  בין  אלקים 

ויהי  ערב  ויהי  לילה,  קרא  ולחושך  יום  ל'אור' 

בוקר יום אחד".

עוסקים  אנו  כאשר  כי  מזה  להבין  נשכיל 

בתורה שבכתב, או אפילו תורה שבעל פה שכל 

כולה פירושים על מה שכתוב בחמשה חומשי 

אור  פעמים  ה'  את  בעולם  מכניסים  אנו  תורה, 

ידי  ועל  לבריאה,  הראשון  ביום  הקב"ה  שברא 

תורה,  של  לאורה  בעולם  ללכת  זוכים  אנו  זה 

תלכו",  בחוקותי  "אם  כו-ג(:  )ויקרא  שכתוב  כמו 

דרך  תמימי  "אשרי  קיט-א(:  )תהלים  כתוב  וכן 

אנו  התורה  אור  בלי  כי  ה'".  בתורת  ההולכים 

כמו עיוור הממשש את דרכו באפלה ואינו יכול 

להגיע למחוז חפצו.

בהמשך הדברים מוסיף המדרש )שם( לקשר 

הראשון  ביום  שנכתבו  כפי  אור  פעמים  ה'  בין 

למעשה בראשית לחמשה חומשי תורה:

ה' פעמים כתיב כאן אורה  רבי סימון,  "אמר 

כנגד חמשה חומשי תורה, ויאמר אלקים יהי אור 

וברא  כנגד ספר בראשית שבו נתעסק הקב"ה   -

שמות  ואלה  ספר  כנגד   - אור  ויהי  עולמו.  את 

אלקים  וירא  לאורה.  מאפילה  ישראל  יצאו  שבו 

את האור כי טוב - כנגד ספר ויקרא שהוא מלא 

הלכות רבות. ויבדל אלקים בין האור ובין החושך 

- כנגד ספר במדבר שהוא מבדיל בין יוצאי מצרים 

לבאי הארץ. ויקרא אלקים לאור יום - כנגד ספר 

משנה תורה שהוא מלא הלכות רבות".

והנה כאשר נתבונן נראה כי האור השלישי: 

"וירא אלקים את האור כי טוב",שהוא כנגד ספר 

אורות  חמשה  מכל  היחיד  האור  הוא  ויקרא, 

מהו  ביאור  וצריך  "טוב",  מילת  בו  שנזכרה 

יותר  ויקרא  בספר  הקב"ה  שראה  "טוב"  בחינת 

מכל שאר החומשים. ויש לבאר הענין בזה לפי 

מה שמבאר המדרש הטעם שאור זה הוא כנגד 

ובדרך  רבות",  הלכות  מלא  "שהוא  ויקרא:  ספר 

הקרבנות  הלכות  כל  על  בזה  הכוונה  הפשט 

נקרא  הוא  זה  שמטעם  ויקרא,  בספר  שנזכרו 

"תורת הכהנים".

היא  המדרש  שכוונת  לומר  יתכן  אולם 

קדושים  בפרשת  המפורשות  המצוות  על  גם 

שבספר ויקרא, שהן כוללות רוב גופי תורה כמו 

שכתוב )ויקרא יט-א(: "וידבר ה ' אל משה לאמר, 

אליהם,  ואמרת  ישראל  בני  עדת  כל  אל  דבר 

קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". ופירש 

רש"י בשם התורת כהנים: "דבר אל כל עדת בני 

ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני 

ב"פנים  ומפרש  בה".  תלויין  תורה  גופי  שרוב 

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הכוונה  יפות" 

)שבת לא.(:

"מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו 

גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני 

עומד על רגל אחת, דחפו באמת הבנין שבידו. בא 

לפני הלל, גייריה, אמר לו, דעלך סני לחברך לא 

פירושה  ואידך  כולה,  התורה  כל  היא  זו  תעביד, 

השני[  ]בפירוש  רש"י  ופירש  גמור".  זיל  הוא 

יט-יח(:  )ויקרא  עשה  מצות  על  בזה  שהכוונה 

"ואהבת לרעך כמוך", שהיא כוללת רוב המצוות 

שבין אדם לחבירו כמו גזלה וגניבה וכדומה.

התורת  כוונת  יפות"  ה"פנים  מבאר  זה  לפי 

"מפני  בהקהל:  נאמרה  זו  פרשה  כי  כהנים 

שנאמרה  כלומר  בה",  תלויין  תורה  גופי  שרוב 

ישראל כאיש אחד בלב  כל  בהקהל, כדי לאחד 

קדושים:  בפרשת  שנזכרה  המצוה  לקיים  אחד 

"ואהבת לרעך כמוך", שכדברי הלל היא כוללת 

"כל התורה כולה", והן הן רוב גופי תורה במצוות 

שבין אדם לחבירו, עד כאן דבריו.

המדרש:  כוונת  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

"וירא אלקים את האור כי טוב - כנגד ספר ויקרא 

כולל  שהוא  פירוש,  רבות",  הלכות  מלא  שהוא 

כל דיני הקרבנות, וגם בפרשת קדושים שנזכרו 

מטעם  כי  לומר  יש  מעתה  תורה.  גופי  רוב  בה  

זה נזכר דוקא באור השלישי שכנגד ספר ויקרא: 

מה  על  לרמז  טוב",  כי  האור  את  אלקים  "וירא 

שנקראת  התורה  של  רבות  הלכות  בה  שנזכרו 

"טוב", כמו ששנינו )אבות פ"ו מ"ג(: "ואין טוב אלא 

תורה, שנאמר )משלי ד-ב( כי לקח טוב נתתי לכם 

תורתי אל תעזובו".

 הת רה נתנה עצה לכאר
על הח טא בשרבן כארה

בביאור  נאה  פרפרת  לומר  דרכי  חשבתי 

את  אלקים  "וירא  שכתוב:  מקרא  בין  הקשר 

 הששר בתן סאר  תשרא לא ר השלתשת:
“ תרא אלשתם את הא ר כת ט ב”
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האור כי טוב", לספר ויקרא שמפורש בו כל דיני 

הקרבנות, על פי מאמר המדרש בילקוט שמעוני 

על הפסוק )תהלים כה-ח(:

"טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך. שאלו 

יג- )משלי  להם  אמרה  עונשו,  מה  חוטא  לחכמה 

חוטא  לנבואה  שאלו  רעה.  תרדף  חטאים  כא( 

הנפש  יח-ד(  )יחזקאל  להם  אמרה  עונשו,  מה 

מה  חוטא  לתורה  שאלו  תמות.  היא  החוטאת 

עונשו, אמרה להם יביא אשם ויתכפר לו. שאלו 

יעשה  להם  אמר  עונשו,  מה  חוטא  להקב"ה 

תשובה ויתכפר לו, הדא הוא דכתיב טוב וישר ה' 

על כן יורה חטאים בדרך, שהוא מורה לחטאים 

דרך שיעשו תשובה".

אין  והנבואה  החכמה  מצד  כי  מזה  מבואר 

שום תיקון לחוטא, כי אם מצד התורה יש תיקון 

לחוטא בהבאת קרבן כפרה: "יביא אשם ויתכפר 

לו", והקב"ה הוסיף שיש תיקון לחוטא בתשובה. 

תנאי  הוסיף  שהקב"ה  בזה,  הכוונה  לומר  ויש 

תשובה  שצריך  הקרבנות,  הבאת  של  לתיקון 

בגמרא  כמבואר  הקרבנות,  הקרבת  עם  יחד 

חכמים,  דברי  לשמוע  קרוב  "הוי  כג.(:  )ברכות 

תשובה...  ועושים  קרבן  מביאים  חוטאים  שאם 

אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין 

עושים תשובה".

בו  שנזכרו  ויקרא  ספר  כי  זה  לפי  נמצא 

דיני הקרבנות, אשר רובם ככולם באים לכפר 

התורה  עצת  מצד  רק  זה  הרי  החוטא,  על 

בשילוב  לו",  ויתכפר  אשם  "יביא  שאמרה: 

עם  תשובה  שיעשה  הקב"ה  של  ההוספה 

זהו ביאור  כי  יש לומר  הבאת הקרבן. מעתה 

במעשה  שנזכר  השלישי  האור  כי  המדרש, 

כי  האור  את  האלקים  "וירא  בראשית: 

דיני  בו  שנזכרו  ויקרא  ספר  כנגד  הוא  טוב", 

הקרבנות, על פי מה שפירש רבינו בחיי פסוק 

דרך  - על  כי טוב  "וירא אלקים את האור  זה: 

הפשט מילת וירא, קיום הדבר ועמידתו בחפץ 

ה' יתברך, מלשון חז"ל )כתובות קט.( רואה אני 

את דברי אדמון".

זה:  בפסוק  הרמז  לפרש  יש  דברינו  ולפי 

שנראה  טוב",  כי  האור  את  אלקים  "וירא 

הנקראת  התורה  של  עצתה  כביכול  להקב"ה 

קרבן  בהבאת  לחוטא  תיקון  שיהיה  "טוב", 

שלישי  אור  כנגד  הקב"ה  לנו  נתן  לכן  כפרה, 

ויקרא, שמבואר בו דיני הקרבנות  זה את ספר 

שהם כפרה על החוטא.

 "כל הע סש בת רת חטאת
כאתל  השרתב חטאת"

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

נראה לבאר מה שקבע הקב"ה האור השלישי של 

מעשה בראשית: "וירא אלקים את האור כי טוב" 

כנגד ספר ויקרא, על פי שפתח הכתוב בפרשתנו 

)ויקרא א-א(: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאהל 

אליהם  ואמרת  ישראל  בני  אל  דבר  לאמר,  מועד 

אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר 

ומן הצאן תקריבו את קרבנכם".

)פרשת  הקדוש  בזוהר  מאמר  כך  על  מצינו 

למשה  הקב"ה  הודיע  זה  בפסוק  כי  ד:(,  ויקרא 

רבינו שעתיד בית המקדש להיחרב בעוונותיהם 

של ישראל:

"תא חזי, בההוא יומא דאשתכלל בי משכנא, 

קודשא בריך הוא אקדים ושארי ביה, מיד ויקרא 

לאמר,  מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה  אל 

וידבר ה' אליו, ואודע ליה דזמינין ישראל למיחב 

בחובייהו,  מועד  אהל  האי  ולאתמשכנא  קמיה, 

ה'  וידבר  דכתיב  הוא  הדא  בידייהו,  יתקיים  ולא 

מאהל  ליה,  אמר  מאי  לאמר,  מועד  מאהל  אליו 

לאתמשכנא  דזמין  מועד,  אהל  מעסקי  מועד, 

אבל  בקיומיה,  יתקיים  ולא  דישראל,  בחובייהו 

אסוותא להאי, אדם כי יקריב מכם קרבן לה', הרי 

לך קרבנין דאגין על כלא".

בתרגום ללשון הקודש:

ונגמר  שנשתכלל  יום  באותו  וראה,  "בא 

המשכן, הקב"ה הקדים ושרה בו, מיד ויקרא אל 

וידבר  לאמר,  מועד  מאהל  אליו  ה'  וידבר  משה 

לחטוא  ישראל  שעתידים  לו  והודיע  אליו,  ה' 

לפניו, ושיתמשכן האהל מועד בעוונותיהם, ולא 

יתקיים בידיהם, זהו שכתוב וידבר ה' אליו מאהל 

מעסקי  מועד,  מאהל  לו,  אמר  מה  לאמר,  מועד 

של  בעוונותיהם  להתמשכן  שעתיד  מועד,  אהל 

לזה,  הרפואה  אבל  בקיומו,  יתקיים  ולא  ישראל, 

קרבנות  לך  הרי  לה',  קרבן  מכם  יקריב  כי  אדם 

שמגינים על הכל".

דברי  שסיום  נראה  נתבונן  כאשר  אמנם 

הזוהר הקדוש צריכים ביאור, כי מאחר שהודיע 

זה בנבואה שעתיד אהל  הקב"ה למשה בפסוק 

איך  ישראל,  של  בעוונותיהם  להיחרב  מועד 

לכך  הרפואה  כי  הקב"ה  לו  שגילה  לומר  שייך 

אנו  הלא  לה'",  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  היא: 

רואים כי רפואה זו לא הועילה למנוע את חורבן 

בית המקדש.

ונראה לבאר כוונת הזוהר על פי מה ששנינו 

חטאת  בתורת  העוסק  "כל  קי.(:  )מנחות  בגמרא 

אשם  בתורת  העוסק  וכל  חטאת,  הקריב  כאילו 

כאילו הקריב אשם". ויש  לומר הביאור בזה על 

הקרבן  ענין  א-ט(  )ויקרא  הרמב"ן  שביאר  מה  פי 

שכל  החוטא  שיתבונן  האדם,  על  כפרה  שהוא 

מה שעושים לקרבן היה צריך לעשות לו, ובלשון 

כי  כל אלה,  "כדי שיחשוב אדם בעשותו  קדשו: 

שישפך  לו  וראוי  ובנפשו,  בגופו  לאלקיו  חטא 

דמו וישרף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו 

תמורה, וכיפר הקרבן שיהא דמו תחת דמו נפש 

תחת נפש".

)ברכות  בגמרא  ששנינו  מה  ידוע  זאת  עוד 

"מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי  סג:(: 

זאת  )במדבר יט-יד(  שממית עצמו עליה, שנאמר 

התורה אדם כי ימות באהל". נמצא לפי זה כי כל 

ובתורת  חטאת  בתורת  לעסוק  עצמו  הממית 

מה  שכל  מתבונן  הוא  הלימוד  ובשעת  אשם, 

גופו  ושריפת  דמו  שפיכת  לקרבן  עושים  שהיו 

היה צריך לעשות לו, הרי זה נחשב כאילו הקריב 

קרבן חטאת ואשם בפועל ממש.

 מדרש: חמש אעמתם א ר שנזכר  בת ם הראש ן של
מעשה בראשתת הם מכ  נתם כנגד חמשה ח משת ת רה

 הא ר השלתשת כנגד סאר  תשרא: " תרא אלשתם את
הא ר כת ט ב", ה א הא ר התחתד שנזכר ב  מתלת "ט ב"

 מדרש: החכמה  הנב אה אמר  שאתן תתש ן לח טא,
עד שבאה הת רה  אמרה שתבתא שרבן  תתכאר ל 

 " תרא אלשתם את הא ר כת ט ב"- השב"ה ראה  שתבל
את עצת הת רה הנשראת "ט ב" לכאר לח טא בשרבן 
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 "אדם כת תשרתב מכם" 
"אדם כת תמ ת באהל"

הזוהר  דברי  ביאור  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

אהל  שעתיד  למשה  הקב"ה  שהראה  הקדוש, 

וגילה לו  מועד להיחרב בעוונותיהם של ישראל, 

קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  היא:  לכך  שהרפואה 

אפילו  כי  הקב"ה  לו  שגילה  בזה  הכוונה  לה'", 

אחרי החורבן שלא יהיה אפשר להקריב קרבנות 

קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  זאת:  כל  עם  בפועל, 

לה'", שיקריב את עצמו לקרבן לה', על ידי שימית 

מה  שכל  ויתבונן  חטאת,  בתורת  לעסוק  עצמו 

שעשו לקרבן היו צריך לעשות לו, "מן הבהמה מן 

הבקר מן הצאן תקריבו את קרבנכם".

ויש ליישב בזה מה שדקדק רש"י, לשם מה 

להקרבת  בקשר  "אדם"  תואר  הקב"ה  הזכיר 

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'". אך לפי  הקרבן: 

"אדם כי יקריב מכם  האמור יש לומר כי בתואר 

נתכוון הקב"ה לרמז על מה שכתוב:  קרבן לה'" 

"אדם כי ימות באהל", שמשם אנו למדים שאין 

התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, 

התורה  על  עצמו  שממית  "אדם"  אותו  והנה 

זה נחשב כאילו  יקריב מכם קרבן לה'", הרי  "כי 

הקריב קרבן בפועל. 

מה  להבין  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

במעשה  השלישי  האור  את  הקב"ה  שקבע 

כנגד  טוב"  כי  "וירא אלקים את האור  בראשית: 

לחשוב,  האדם  עלול  לכאורה  כי  ויקרא,  ספר 

מאחר שעתיד בית המקדש להיחרב, ולא יהיה 

בספר  שנזכרו  הקרבנות  את  להקריב  אפשר 

הקרבנות  בדיני  חסר  איזה  שיש  נמצא  ויקרא, 

שנזכרו בספר ויקרא.

כנגד  השלישי  האור  את  הקב"ה  קבע  לכן 

החורבן  אחרי  שאפילו  ללמדנו  ויקרא,  ספר 

אדם  שיעסוק  ידי  על  קרבנות,  להקריב  אפשר 

בתורת חטאת ובתורת אשם, וזהו רמז הפסוק: 

טוב  אין   – טוב"  כי  האור  את  אלקים  "וירא 

בתורת  האדם  שיעסוק  ידי  על  כי  תורה,  אלא 

גם  הקרבנות  הקריב  כאילו  לו  יחשב  הקרבנות 

אחרי החורבן. יומתק לצרף בזה מה שכתב "בעל 

הטורים" רמז הכתוב: "וירא אלקים את האור כי 

טוב – א"ת האו"ר בגימטריא בתור"ה".

 סאר  תשרא משלתם שם ת"ה
שה א כנגד המחשבה

הרמז,  תורת  לאוהבי  טוב  דבר  לבי  רחש 

עבודת  לסדר  הקב"ה  שבחר  מה  לבאר 

מה  פי  על  ויקרא,  השלישי  בספר  הקרבנות 

האריז"ל  לרבינו  המצות"  ב"טעמי  שמצינו 

)פרשת האזינו( במצות כתיבת ספר תורה, לכוון 

בעת הכתיבה שחמשה חומשי תורה מכוונים 

כנגד השם הוי"ה, ספר בראשית הוא כנגד קוצו 

של י', ספר שמות הוא כנגד אות י' עצמה, ספר 

ויקרא הוא כנגד ה' ראשונה, ספר במדבר הוא 

כנגד אות ו', ספר דברים הוא כנגד ה' אחרונה. 

נמצא לפי זה כי בספר השלישי ויקרא נשלמים 

ב' אותיות י"ה.

את  לקבוע  הקב"ה  שבחר  הענין  לבאר  ויש 

ספר ויקרא להשלמת שם י"ה, על פי מה ששנינו 

המקדש  בית  שחרב  "מיום  יח:(:  )עירובין  בגמרא 

שנאמר  אותיות,  בשתי  שישתמש  לעולם  דיו 

ובהשקפה  י"ה".  תהלל  הנשמה  כל  קנ-ו(  )תהלים 

דיו  באומרם  הכוונה  מהי  מובן  אינו  הראשונה 

איפה  י"ה,  אותיות  בשתי  "שישתמש"  לעולם 

מצינו שישראל משתמשים בגלות בשם י"ה.

פי  על  וחידותם  חכמים  דברי  לבאר  ונראה 

שכתוב  מקרא  ו.(  )ברכות  בגמרא  שדרשו  מה 

רעהו  אל  איש  ה'  יראי  נדברו  "אז  ג-טז(:  )מלאכי 

ויקשב ה' וישמע, ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי 

ה' ולחושבי שמו - מאי ולחושבי שמו, אמר רב 

אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, 

מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה". וביאר ה"בני 

לכך  הטעם  טו(  סימן  ו  מאמר  )שבתות  יששכר" 

בלשון קדשו: 

עשה  ולא  בנאנס  הדין  פי  על  בפועל  “דהנה 

פעולתו, אין מגיע לו שכר הפעולה בשלימות, אף 

ה’  יראי  לישראל  יתירה  טובה  מדה  זה  כן  פי  על 

ונאנס  וחושבי שמו, אפילו חישב לעשות מצוה 

עשאה,  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  עשאה,  ולא 

ברוך  הוי”ה  בהשם  דבקים  ישראל  כי  והטעם 

ואתם הדבקים בה'  )דברים ד-ד(  הוא כמו שכתוב 

אלקיכם וכו', והנה בהשם הוי"ה ב"ה אותיות ו"ה 

כידוע,  המחשבה  הוא  י"ה  המעשה,  על  מורים 

וכיון שישראל דבקים בהוי"ה ברוך הוא אם כן גם 

המחשבה כמעשה תחשב".

ב'  כי  הקדושים,  מדבריו  למדים  נמצינו 

וב'  במחשבה,  ה'  עבודת  כנגד  הן  י"ה  אותיות 

אותיות ו"ה הן כנגד עבודת ה' במעשה. ומצינו 

שדורש  נט.(  כא  )תיקון  זוהר  בתיקוני  לכך  מקור 

כי היא  "ושמרתם ועשיתם  ד-ו(:  )דברים  הפסוק 

ו"ה,  דא  ועשיתם  ושמרתם  ובינתכם,  חכמתכם 

י"ה". הרי כי כלי  כי היא חכמתכם ובינתכם דא 

המעשה העושים את המצוה הם כנגד ו"ה, וכלי 

ובינה  בחכמה  המצוות  המקיימים  המחשבה 

הם כנגד י"ה.

לומר  נוהגים  שאנו  מה  בזה  לפרש  יומתק 

בנוסח "לשם יחוד" לפני קיום כל מצוה: "לייחד 

האמור  ולפי  שלים".  ביחודא  בו"ה  י"ה  שם 

לקיים  עומדים  שאנו  מאחר  כי  בזה,  הביאור 

אנו  לכן  ו"ה,  בבחינת  שהוא  במעשה  המצוה 

בבחינת  שהיא  מחשבתנו  את  לצרף  מקדימים 

י"ה, על ידי שאנו מכוונים לקיים המצוה לשם ה', 

ועל ידי זה נעשה יחוד שם י"ה שהיא המחשבה 

עם ו"ה שהוא המעשה, "ביחודא שלים".  

שם ת"ה כ לל בת כ  גם ב' א תת ת  "ה

מבואר  הנ"ל  יששכר"  ה"בני  מדברי  והנה 

הטעם שמחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה, 

הוא,  ברוך  הוי"ה  בשם  דבוקים  שאנו  משום 

ו"ה  ואותיות  מחשבה  כנגד  הן  י"ה  שאותיות 

צריכים  הקדושים  דבריו  אולם  מעשה.  כנגד  הן 

ביאור, איך מוכח מזה שמחשבה טובה הקב"ה 

מצרפה למעשה, הלא יתכן מאד כי אנו דבקים 

מצוה  כל  מקיימים  שאנו  ידי  על  הוי"ה,  בשם 

במחשבה ובמעשה, מנין לנו שאפילו קיום מצוה 

במחשבה לבד בבחינת י"ה, הרי זה נחשב כאילו 

קיים המצוה גם במעשה בבחינת ו"ה. 

על כן כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי 

מה  פי  על  הקדושים,  דבריו  להשלים  גלימתו 

 ארתז"ל: בעת כתתבת סאר ת רה צרתך לכ  ן כת חמשה
ח משת ת רה הם כנגד ש צ  של ת'  ד' א תת ת ה ת"ה

 סאר  תשרא משלתם ב' א תת ת ת"ה, לרמז שאאתל  בזמן הח רבן
אאשר להשרתב על תדת העסש בת רת השרבנ ת

 בתא ר האת ט: "מחצת  תתמלא תתבת ", במחצתת השם
ת "ד ה"א במתל א  כל ל כל השם בגתמטרתא כ" 

 על תדת שאדם משתתם מצ ה במחשבה בבחתנת ת"ה,
הרת זה נחשב כאתל  שתתמה במעשה בבחתנת  "ה
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הקליר  אליעזר  רבי  האלקי  הפייטן  שיסד 

"שם  למלך(:  ה'  והיה  ד"ה  פסח  של  לשביעי  )שחרית 

יקרא ככתיבתו, מחציו תתמלא תיבתו". פירוש, 

ולא  ככתיבתו,  הוי"ה  השם  יקרא  לבוא  לעתיד 

אדנ"י. וצריך ביאור  כמו שנקרא עתה רק בשם 

ופירש  תיבתו".  תתמלא  "מחציו  שסיים:  מה 

כלול כל  במחזור "כל בו" כי במחצית השם י"ה 

כ"ו  בגימטריא  במילואו  ה"א  יו"ד  שכן  השם, 

כמו כל ד' אותיות השם, וזהו הפירוש: "מחציו" 

י"ה, "תתמלא תיבתו", תתמלא  ממחצית השם 

כל תיבת השם.

ב"ליקוטי  לכך  מקור  מצינו  כי  להעיר  ויש 

כו- )ישעיה  הפסוק  על  האריז"ל  לרבינו  תורה" 

וזה לשון קדשו:  "כי בי"ה ה' צור עולמים".  ד(: 

ראשונים  אותיות  ב'  עיקרו  הוי"ה  שם  כי  "דע 

שבשם והם העיקר, כי השאר הם תולדות ובנים 

שלהם, וזה רמוז כי באותיות י"ה כלול כל השם, 

כי  וזה  הוי"ה,  כמנין  כ"ו  גימטריא  ה"א  יו"ד  כי 

בי"ה הוי"ה".

וכן מבואר עוד ב"עץ חיים" )שער ז סוף פ"א(: 

לרוכב  סולו  סח-ה(  )תהלים  הפסוק  סוד  זה  "כי 

בערבות בי"ה שמו, ויש לדקדק בפסוק דהוה ליה 

י"ה שמו, מאי בי"ה שמו, אך הענין הוא  למימר 

י"ה  כי  שמו,  בי"ה  וזהו  בי"ה,  כלול  השם  כל  כי 

במילואו הוא יו"ד ה"א גימטריא כ"ו שהוא הוי"ה, 

הרי כי בי"ה הוא שם הוי"ה ממש".

כמין  בזה  מפרש  תהלים  על  החיים"  ב"ארץ 

ענני  יה  קראתי  המצר  "מן  ה(:  קיח  )תהלים  חומר 

"מיום  יח:(:  )עירובין  מאמרם  פי  על  יה",  במרחב 

שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי 

תהלל  הנשמה  כל  ו(  קנ  )תהלים  שנאמר  אותיות, 

בחצי  כי  תיבתו",  תתמלא  "מחציו  והנה  י"ה". 

וזהו  השם,  כל  רמוז  במילואו  ה"א  יו"ד  השם 

ב'  יה", רק  בגלות "קראתי  "מן המצר"  הפירוש: 

"ענני במרחב יה",  י"ה, אך עם כל זאת:  אותיות 

שנתרחב שם י"ה במילואו יו"ד ה"א כדי להשלים 

כל השם.

ב"סמיכת  טבא  מרגניתא  מצינו  זה  בענין 

שמבאר  ועונין(,  ד"ה  בתוספות  ג.  )ברכות  חכמים" 

מחזור  בשם  )שם(  התוספות  שהביאו  מה  בזה 

רבא"  שמיה  "יהא  הקדיש:  נוסח  לפרש  ויטרי 

שמו,  שימלא  מתפללין  שאנו  תפלה  "שזו   -

יהא  יה, שלא  יד על כס  כי  יז-טז(  )שמות  כדכתיב 

של  זרעו  שימחה  עד  שלם  וכסאו  שלם  שמו 

שם  ]אותיות[  שמי"ה  יהא  כך  ופירושו  עמלק, 

י"ה רבא, כלומר שאנו מתפללין שיהא שמו גדול 

לומר שאנו מתפללים:  יש  ולפי האמור  ושלם". 

במילואו  י"ה  שם  שיתגדל  רבא",  יה  שם  "יהא 

יו"ד ה"א כמספר כל השם עכדה"ק.

 משם ת"ה מ כח 
כת מחשבה ט בה כמעשה

שב'  הענין  מהו  ביאור,  צריך  עדיין  אמנם 

אותיות ו"ה כלולות בתוך אותיות י"ה, כלומר מהו 

יש  יכולים ללמוד מזה. לפי האמור  הלקח שאנו 

אדם  חשב  אם  שאפילו  דעת,  ללמדנו  כדי  לומר 

לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, נמצא שנשארה 

המצוה רק במחשבתו בבחינת י"ה שבשם, אף על 

פי כן מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה בפועל עם 

ב' אותיות  זה  ומטעם  ו"ה,  כלי המעשה בבחינת 

ו"ה כלולות באותיות י"ה, לרמז שגם קיום המצוה 

כאילו  נחשב  זה  הרי  י"ה,  בבחינת  במחשבה 

קיימה במעשה בבחינת ו"ה.

אשי  רב  דברי  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

שמו,  ולחושבי  "מאי  הנ"ל:  בגמרא  שדרש 

ונאנס  מצוה  לעשות  אדם  חשב  אשי  רב  אמר 

ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה". 

"ולחושבי  כוונתו:  לפרש  יש  האמור  ולפי 

מי שנאנס ולא היה יכול לקיים המצוה  שמו", 

היא  כך  על  העצה  י"ה,  בבחינת  במחשבה  רק 

ויכוון  שיחשב  שמו",  "חושבי  בבחינת  שיהיה 

יו"ד  במילואו  י"ה  אותיות  בתוך  השם  כל  את 

כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  זה  ידי  ועל  ה"א, 

השם,  כל  להשלים  כדי  ו"ה  בבחינת  עשאה 

ומזה למד רב אשי: "שאם חשב אדם לעשות 

הכתוב  עליו  מעלה  עשאה,  ולא  ונאנס  מצוה 

כאילו עשאה".

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

המקדש  בית  שחרב  "מיום  ז"ל:  חכמינו  מאמר 

דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, שנאמר כל 

הנשמה תהלל י"ה". הכוונה בזה כי בזמן שבית 

המקדש היה קיים הרי היה אפשר להקריב את 

הכוונות:  כל  בשילוב  ממש  בפועל  הקרבנות 

אולם  שלים",   ביחודא  בו"ה  י"ה  שם  "לייחד 

להקריב  אפשר  ואי  המקדש  בית  שחרב  מיום 

שישתמש  לעולם  דיו  בפועל,  הקרבנות  את 

בדיני  בתורה  שיעסוק  היינו  י"ה,  אותיות  בב' 

במחשבה  הקרבנות  עבודת  ויקיים  הקרבנות 

את  הקב"ה  יצרף  זה  ידי  ועל  י"ה,  בבחינת 

ו"ה  אותיות  ב'  ידי  על  למעשה  המחשבה 

הכלולות בשם י"ה.

נעים  כיון שבאנו לידי כך הנה מה טוב ומה 

השלישי  הספר  את  הקב"ה  שקבע  מה  להבין, 

ויקרא שהוא כנגד שם י"ה לעבודת הקרבנות, כי 

מאחר שכבר בתחילת הספר גילה הקב"ה למשה 

רבינו שעתיד אהל מועד להיחרב, והוסיף לגלות 

לו העצה על כך: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה'", 

ויחשוב שכל  שיעסוק האדם בתורת הקרבנות, 

ועל  לו,  לעשות  צריך  היה  לקרבנות  שעשו  מה 

למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  מחשבה  זה  ידי 

לכן קבע הקב"ה ספר ויקרא כנגד שם י"ה שהוא 

ידי  ו"ה, לרמז שעל  בו  שם המחשבה שכלולות 

הבאת קרבנות במחשבה הקב"ה מצרפה כאילו 

הביאם גם במעשה.

ספר  בתחילת  למשה  הקב"ה  שרמז  וזהו 

בית המקדש  לו שעתיד  ויקרא אחרי שהודיע 

כי  לה'",  קרבן  מכם  יקריב  כי  "אדם  להיחרב: 

גם אחרי החורבן כאשר יקריב אדם את עצמו 

"קרבן  יחשב  זה  הרי  י"ה,  בבחינת  במחשבה 

לה'" – לשם כל ד' אותיות השם בבחינת יחוד 

"שם י"ה בו"ה ביחודא שלים", מחשבה ומעשה 

גם יחד.

לסיום דבר בעתו מה טוב לבאר בזה מאמר 

חכמינו ז"ל בגמרא )ברכות ח.(: "מיום שחרב בית 

המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות 

ה"מגלה  שכתב  מה  פי  על  בלבד",  הלכה  של 

הפסוק  רמז  רלט(  )אופן  ואתחנן  על  עמוקות" 

ראשי  ה'ארץ",  כ'ל  ל'ה'  "ה'ריעו  ק-א(:  )תהלים 

הן  הלכה  של  אמות  ד'  אשר  הלכ"ה,  תיבות 

"הריעו  אומר:  זה  ועל  השם,  אותיות  ד'  כנגד 

לה' כל הארץ.

בית  שחרב  "מיום  בזה,  הרמז  דברינו  ולפי 

המקדש", ואי אפשר להקריב הקרבנות בפועל כי 

אם במחשבה בבחינת שם י"ה, "אין לו להקב"ה 

בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד", שיעסוק 

האדם בהלכות קרבנות, ועל ידי זה יחשב כאילו 

הקריב הקרבנות גם במעשה, שהוא השלמת כל 

ד' אותיות השם. 
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